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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
: الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل وآلو وصحبو ومن وااله
عالئو، قال تعالى ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو : فإن دين اإلسالم العظيم، قد تكفل اهلل بإظياره وا 

ُىَو الَِّذي : ، وقال جل شأنو[33:التوبة]ِباْلُيَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِيَرُه َعَمى الدِّيِن ُكمِِّو َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن 
، وقال عّز من [28:الفتح]َأْرَسَل َرُسوَلُو ِباْلُيَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِيَرُه َعَمى الدِّيِن ُكمِِّو َوَكَفى ِبالمَِّو َشِييًدا 

ْساَلِم َوالمَُّو اَل َيْيِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن : قائل • َوَمْن َأْظَمُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَمى المَِّو اْلَكِذَب َوُىَو ُيْدَعى ِإَلى اإْلِ
ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو ِباْلُيَدى • ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر المَِّو ِبَأْفَواِىِيْم َوالمَُّو ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن 

[. 9-7:الصف]َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِيَرُه َعَمى الدِّيِن ُكمِِّو َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن 
وقد سخر اهلل تعالى لذلك أعالمًا وأئمة، حفظ اهلل تعالى بيم سنة النبي ، وكان من أولئك 

البخاري ومسمم رحميما اهلل : الذين بذلوا جيودىم رخيصة في حفظ السنة النبوية إمامي أىل الحديث
.  تعالى، خاصة في كتابييما صحيح البخاري وصحيح مسمم

وكان ليذين الكتابين منزلة عالية ودرجة رفيعة لم يبمغيا أي كتاب من كتب السنة، وسوف 
أسمط الضوء في ىذا البحث عمى جيود عمماء المذىب الحنبمي في خدمة ىذين الكتابين، وذلك وفق 

: الخطة التالية
:  خطة البحث

: قسمت البحث إلى مقدمة وبابين وخاتمة
.  وتحتوي عمى أسباب االختيار والخطة والمنيج المتبع والدراسات السابقة:المقدمة

:  عناية الحنابمة بالصحيحين تصنيفًا، وفيو فصالن:الباب األول
. مصنفات الحنابمة في متن الصحيحين:  الفصل األول

. مصنفات الحنابمة في أسانيد الصحيحين: الفصل الثاني
:  عناية الحنابمة بالصحيحين تعممًا وتعميمًا، وفيو ثالثة فصول:الباب الثاني

. رواية وقراءة الحنابمة لمصحيحين: الفصل األول
. حفظ الحنابمة لمصحيحين: الفصل الثاني
. ضبط ومقابمة ونسخ الحنابمة لمصحيحين: الفصل الثالث
. ثناء الحنابمة عمى الصحيحين: الفصل الرابع

براز ألىم النتائج والتوصيات:الخاتمة .  وفييا تمخيص وا 
: منيج البحث



اتبعت في ىذا البحث المنيج االستقرائي التحميمي، فقمت باستقراء ما أمكنني استقراؤه من 
كتب لمبحث عن المعمومات التي تخص بحثي الذي ىو المذىب الحنبمي، ثم قمت بتحميل تمك 
المعمومات ما أمكنني إلى ذلك سبياًل، مستعينًا بما أقف عميو من دراسات سابقة في جزئيات 

. الموضوع
: الدراسات السابقة

لم أقف عمى دراسات سابقة مستقمة في الموضوع، وال ُوجدت دراسات ضمنية مباشرة ليذا 
. الموضوع، بل لم أجد دراسات سابقة في المذاىب األخرى المعتمدة

إال ما كان من معمومات جزئية في دراسات سابقة تتحدث عن َعَمم من األعالم، فتذُكر 
ضمن ترجمتو كتَب ذلك العمم، وتقوم بدراستيا، ويكون واحد من ىذه الكتب أو أكثر من الكتب التي 

. ليا عالقة بالصحيحين أو أحدىما
لذا فإن ىذا البحث ُيعد من حسنات ىذا المؤتمر، سائاًل المولى جل وعمى أن ُيوقف القائمين 

. عميو لكل خير، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتيم
 
 
 

الدكتور إسماعيل غازي مرحبا 
 (الجنان)المحاضر في جامعتي 

 (طرابمس)و
 طرابمس– لبنان 

mojamarh@hotmail.com 
 



 :الباب األول
عناية الحنابمة بالصحيحين تصنيفًا 

: وفيو فصالن
. مصنفات الحنابمة في متن الصحيحين:  الفصل األول

. مصنفات الحنابمة في أسانيد الصحيحين: الفصل الثاني
:  الفصل األول

: مصنفات الحنابمة في متن الصحيحين
صّنف فقياء الحنابمة رحميم اهلل تعالى عدة مصنفات تتعمق بمتن الصحيحين أو أحدىما، 

: وفييا يمي ذكر أبرز ىذه المصنفات
: كتاب الصحيح عمى كتاب مسمم بن الحجاج- 1

الشيخ اإلمام الحافظ المحدث أبي زكريا يحيى بن أبي عمرو عبد الوىاب ابن الحافظ : تأليف
الكبير أبي عبد اهلل محمد بن إسحاق ابن الحافظ محمد بن يحيى بن منده العبدي، األصبياني، 

. )(المتوفى سنة إحدى عشرة وخمسمائة
وىذا الكتاب غير موجود بين أيدينا، إال أن سعة عممو وكثرة حديثو ومدح مصنفاتو تدل عمى 

الشيخ : "أىمية ىذا الكتاب، ومن ذلك ما ذكره الحافظ محمد بن عبد الواحد الدقاق، من قولو فيو
كتاب : منيا. اإلمام األوَحُد، عنده الحديث الكثير، والكتب الكثيرة الوافرة، جمع وصنف تصانيف كثيرة

. )("الصحيح عمى كتاب مسمم بن الحجاج
رجل فاضل، من بيت العمم : وذكره إسماعيل بن عبد الغافر، في تاريخ نيسابور، فقال"

والحديث، المشيور في الدنيا، َسِمع من مشايخ أصبيان، وسافر ودخل نيسابور، وأدرك المشايخ، 
. )("وعاد إلى بمده. وسمع منيم، وجمع، وصنف عمى الصحيحين

: )(اإلفصاح عن معاني الصحاح- 2
الوزير العالم العادل، صدر الوزراء، عون الدين، أبي المظفر يحيى بن محمد بن : تأليف

. )(ىبيرة الشيباني الدوري، ثم البغدادي، المتوفى سنة ستين وخمسمائة
. )((488ت)وىو عبارة عن شرح لمجمع بين الصحيحين لإلمام أبي عبد اهلل الحميدي 

فادة العمماء منو أنقل ما يمي : ولبيان أىمية الكتاب وا 
في " اإلفصاح عن معاني الصحاح"صنف الوزير أبو المظفر كتاب : قمت: "يقول ابن رجب

من يرد اهلل بو خيًرا )): عدة مجمدات، وىو شرح صحيحي البخاري ومسمم، ولما بمغ فيو إلى حديث



شرح الحديث، وتكمم عمى معنى الفقو، وآل بو الكالم إلى أن ذكر مسائل الفقو ( (يفقيو في الدين
وىذا الكتاب صنفو في واليتو الوزارة، ... المتفق عمييا، والمختمف فييا بين األئمة األربعة المشيورين 

واعتنى بو وجمع عميو أئمة المذاىب، وأوفدىم من البمدان إليو ألجمو، بحيث إنو أنفق عمى ذلك مائة 
كتب بو نسخة . ألف دينار، وثالثة عشر ألف دينار، وحدث بو، واجتمع الخمق العظيم لسماعو عميو

وبعث مموك األطراف ووزراؤىا وعمماؤىا، واستنسخوا ليم بو نسًخا، ونقموىا إلييم، . لخزانة المستنجد
واشتغل بو الفقياء في ذلك الزمان عمى اختالف مذاىبيم، يدرسون . حتى السمطان نور الدين الشييد

. )("منو في المدارس والمساجد، ويعيده المعيدون، ويحفظ منو الفقياء
وقد صنف كتاب اإلفصاح عن معاني الصحاح في عدة مجمدات، وىو : "ويقول ابن مفمح

شرح الحديث وتكمم  ((من يرد اهلل بو خيرًا يفقيو فى الدين)): شرح  الصحيحين، ولما بمغ إلى شرح
عمى الفقو وذكر المسائل المتفق عمييا والمختمف فييا بين األئمة األربعة، وقد أفرده الناس من 

. )("الكتاب وجعموه مستقال فى مجمدة
وتبدو أىمية اإلفصاح في أنو أول شرح لمصحيحين معًا، وقد أولى : "ويقول محقق الكتاب

ابن ىبيرة عنايتو في شرحو فقَو الحديث في مجال تيذيب النفس وتربية الروح وسمو األخالق، كما 
تضمن اإلفصاح فوائد لغوية نحوية وصرفية وبالغية، بشرح غريبو وشكمو، وحفظ لنا في كتابو بعض 

. )(.."النصوص من مصادر ضائعة 
: )(كشف المشكل من حديث الصحيحين- 3

مام عصره جمال الدين أبي : تأليف اإلمام الحافظ المفّسر الفقيو الواعظ األديب شيخ وقتو وا 
. )(الفرج عبد الرحمن بن عمي المعروف بابن الجوزي، المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة
. )(وىو عبارة عن شرح لمشكل الجمع بين الصحيحين لإلمام أبي عبد اهلل الحميدي

ومعموم أن الصحيح باإلضافة إلى : "وقد قام ابن الجوزي بجيد كبير في ىذا الكتاب إذ يقول
سائر المنقول كعين اإلنسان، بل كإنسان العين، وكان قد سألني من َأثُر سؤالو أمارة َىمتي، شرح 

، لما قد حوت أحاديثو من فنون فإذا نيل سُتييل أسيل، وظننتُت األمر سيهً مشكمو، فأنعمُت لو 
فمما رأيت طرق شرحو شاسعة، شّمرت عن ساق الجد، مستعينًا ... المشكالت ودقائق المعضالت 

. )(..."باهلل عز وجل 
وأنقل ىنا من كالم محقق الكتاب ما يوضح الخدمة التي قام بيا اإلمام ابن الجوزي ليذا 

: الكتاب، وبالتالي لمصحيحين



يبدأ ابن الجوزي ُمْسند كّل صحابي بحديث موجز عنو، ثم يذكر عدد ما روي لو من 
ويأخذ المؤلف بعد ذلك بشرح األحاديث، ويسير عمى . األحاديث، وما ُأخرج لو في الصحيحين منيا

ترتيب الحميدي لممسانيد واألحاديث داخل كّل مسند، وليس الزمًا أن يتناول المؤلف كّل األحاديث، 
. فقد يتجاوز عما يرى أنو ال إشكال فيو، وال يحتاج إلى كشف من األحاديث

وفي شرح الحديث يذكر جزءًا منو ثم يشرحو، وينتقل إلى شرح سائر ما في الحديث من 
. مشكل

والمشكل عنده قد يكون في المفظ أو في المعنى أو في الرواية أو في الراوي أو فيما يدور 
. حول الحديث من تساؤالت وما يثير من استفسارات، أو فيما يكون فيو من األحكام والمباحث الفقيية
فيو في أكثر األحاديث يشرح األلفاظ التي يراىا غريبة أو محتاجة إلى توضيح، وفي شرحو 

ليا ُيعنى بضبط المفظة وذكر تصاريفيا واشتقاقيا وبيان داللتيا، ويستشيد عمى ما يقول، كما 
. يتعرض لبيان المعّربة

ذا ورد في الحديث المشروح لفظة من القرآن الكريم أشبعيا المؤلف شرحًا وتفسيرًا، وأفاض  وا 
. في الحديث عن لغات المفظة ومعانييا وأسباب النزول وغيرىا

كما اعتنى بروايات الحديث واختالف لفظ الحديث، ونّبو عمى تصحيفات المحّدثين ولحنيم، 
. وما يقع فيو بعض طالب الحديث من خطأ، ونّبو عمى ألفاظ العامة ولحنيم

كما اىتم ابن الجوزي ببيان المعنى اإلجمالي لمحديث ومقصده العام، واستخالص أحكامو 
وفوائده، واستنباط القواعد الفقيية من الحديث وما يدل عميو من حكم شرعي، ويعرض آراء الفقياء 

. وأقواليم، وما يحتج بو صاحب كّل مذىب من الحديث، وكيف يرد عميو أصحاب القول اآلخر
كما يتعرض لمروايات األخر التي جاءت لألحاديث في غير الصحيحين، أو يوضح الحديث 

. بذكر رواية لو عن صحابي آخر، ويناقش الروايات المختمفة
ومن أطرف ما في الكتاب إجابة المؤلف عمى االستفسارات، ورده عمى أية تساؤالت أو 

. إشكاالت قد تدور حول الحديث
كما اجتيد في توضيح مبيمات األعالم وما لم ُيسّم في الحديث، كما يوضح األعالم التي 

. ترد في األحاديث أو أسماء الرواة أو غير ذلك مما قد يقع فيو اشتباه أو لبس
كما مّيز المدرج في الحديث من كالم الصحابة أو الرواة، ولم يفت ابن الجوزي أثناء كل 
ذلك أن يذكَر فوائد وقصصًا وتنبييات متنوعة، وكانت مصادره في كتابو كثيرة متنوعة من مشايخ 

: والبن الجوزي أيضاً . )(ومؤلفين



: محض المحض- 4
وذكر فيو  (المقتبس من الفوائد العونية)وقد صنف ابن الجوزي كتاب، : "يقول ابن رجب

عمى الحديث  (اإلفصاح)وانتقى من زبد كالمو في ... الفوائد التي سمعيا من الوزير عون الدين 
. )((محض المحض)كتاًبا سماه 

، الذي ىو في نياية المطاف خدمة (اإلفصاح)فيذا الكتاب عبارة عن خدمة لكتاب 
: والبن الجوزي أيضاً .    لمصحيحين
: )(جامع المسانيد- 5

ولو جامع المسانيد استوعب بو غالب : "قال الحافظ ابن كثير عند تعداده بعض مؤلفاتو
. )(" وجامع الترمذيوصحيحي البخاري ومسمممسند أحمد 

وألىمية كتابو ىذا قام الفقيو الزاىد المقرئ عماد الدين محمد بن معالي بن غنيمة البغدادي 
. )(بترتيبو عمى أبواب الفقو

. )(كما قام اإلمام محب الدين الطبري أبو العباس أحمد بن عبداهلل، بترتيبو أيضاً 
. )(بل صار ىذا الكتاب مما يحرص طالب العمم عمى سماعو باإلسناد

:  )(عمدة األحكام- 6
اإلمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد عالم الحفاظ، تقي الدين، أبو محمد : تأليف

. )(عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيمي ثم الدمشقي المنشأ الصالحي، توفي سنة ستمائة
مما اتفق عميو البخاري ومسمم،  (العمدة في األحكام)كتاب : "ذكر ابن رجب من جممة كتبو

.  )("جزآن
وخصصت الكالم عمييا إلكباب جميع المذاىب : "يقول ابن الممقن معماًل شرحو لمعمدة

. )("عمييا
أما الكتاب الثالث، وىو أوجزىا، : "وذكر الشيخ محب الدين الخطيب كتب أحاديث األحكام

وىو يشتمل عمى ... لإلمام حافظ اإلسالم تقي الدين عبد الغني  (العمدة)وأصحيا وأقدميا، فكتاب 
 حديثًا من أعمى أنواع الصحيح، مما اتفق عمى إخراجو الشيخان البخاري ومسمم في 419

صحيحييما، فكان كتابو ىذا عمدة األحكام حقًا، وكان كتابو قريبًا لطالب العمم المبتدئ والمتوسط، 
. )("وال يستغني عنو المنتيي والمتبحر، لذلك كان جديرًا بأن ُيحفظ ويقتنى

:  أن قام بشرحيا عدة عمماء، منيم: ومما يدل عمى أىمية ىذا الكتاب مع ما سبق



القاضي عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين أحمد بن سعيد بن محمد بن األثير الحمبي - 
الشافعي المتوفى سنة تسع وتسعين وستمائة،  وقد عمقو مما أماله عميو اإلمام تقي الدين محمد بن 

إحكام ): عمي القشيري أبو الفتح المعروف بابن دقيق العيد المتوفى سنة اثنتين وسبعمائة، وسماه
. )((األحكام شرح عمدة األحكام

: اإلمام سراج الدين عمر بن عمي ابن الممقن المتوفى سنة أربع وثمانمائة في كتابو- 
. )((اإلعالم بفوائد عمدة الحكام)

اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني الحنبمي المتوفى سنة ثمان وثمانين ومائة - 
. )((كشف المثام شرح عمدة األحكام): وألف، في كتابو

. )(وغير ذلك
:  ولمحافظ عبد الغني المقدسي عناية أخرى بالصحيحين تتمثل في كتابو اآلتي

: المصباح في عيون األحاديث الصحاح- 7
  (المصباح في عيون األحاديث الصحاح)كتاب : "قال ابن رجب في ذكره تصانيف الحافظ

. )("ثمانية وأربعين جزءًا، يشتمل عمى أحاديث الصحيحين
. )(وىو كتاب باألسانيد

:  )((غرائب الصحيح)و  (أفراد الصحيح)- 9، 8
الشيخ اإلمام الحافظ الكبير، ضياء الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد بن أحمد : تأليف

محدث عصره، ووحيد دىره، : بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي، المقدسي، الصالحي
.  )(توفي سنة ثالث وأربعين وستمائة

. )("تسعة أجزاء (غرائبو)جزء، و (أفراد الصحيح): "قال ابن رجب ضمن مؤلفاتو
لقد تكمم بعض األئمة في جممة من األحاديث صحيح البخاري ووصفوىا بالغرابة أو اإلنفراد، 

عمى أن وجود الغرائب واألفراد في الصحيحين ىو أمر نادر، لذا كانت األحاديث المستغربة أو 
. )(المستنكرة من قبل األئمة قميمة بالنسبة إلى األحاديث الصحيحة المشيورة

فميس . إن الغرائب األفراد ليس في الصحيحين منيا شيء: )(وأما قولو: "قال الحافظ حجر
. )("كذلك، بل فييا قدر مائتي حديث قد جمعيا الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء مفرد

: ومن كتب الضياء أيضاً 
بين "جزء فيو من أحاديث صحيحة مما رواه مسمم بن الحجاج النيسابوري - 10

: )("المصطفى  وبينو تسعة نفر



وفي عصر اإلمام مسمم كانت ُتعد التساعية من األسانيد النازلة، حيث روى مسمم في 
. صحيحو أحاديث رباعية، ولنزول اإلسناد أسبابو ومبرراتو عند المحّدثين ليس ىنا مجال ذكرىا
وقد سبر الضياء في ىذا الكتاب أسانيد مسمم واستخرج منيا تساعياتو، ثم سبر أسانيد 

. البخاري فوجد أنيما اتفقا عمى ثالث روايات بيذه الصفة
وىذا الجزء عمى صغره حجمو، فإنو يدل عمى إتقان الضياء ليذا العمم، كما يدل عمى 

حاطتو بجوانب فييما قد ال نجدىا عند غيره . )(اختصاصو بالصحيحين وا 
: ولمضياء أيضاً 

:    )("الجمع بين الصحيحين لمحميدي"من كهم الحافظ الضياء عمى شيء من أحاديث - 11
تتبع الضياء في ىذا الكتاب أوىامًا وقعت لمحميدي في كتابو، وذكر الصواب فييا، وغالب 
األوىام والمآخذ تدور حول وىم الحميدي في نسبة الحديث لغير راويو من أصحاب الصحيحين، أو 

 .)(في نسبة زيادة فيو، أو خطأ في لفظ الحديث، أو نقص في متن الحديث
وال شك أن ىذا الكتاب يخدم الصحيحين العتماد كثير من العمماء عميو في نسبة أحاديث 

. لمبخاري ومسمم
:  كما لمضياء أيضاً 

:  العوالي في شيوخ الشيخين)(األبدال- 12
. )(تخريج الحافظ الضياء لنفسو، ذكره الحافظ ابن حجر

 
: )(فتح الباري شرح صحيح البخاري- 13

الحافظ اإلمام العالمة زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد، المعروف بابن : تأليف
. )(رجب الحنبمي، المتوفى سنة خمس وتسعين وسبعمائة رحمو اهلل تعالى

، من عجائب الدىروشرح قطعة من البخاري إلى كتاب الجنائز، وىي : "قال ابن عبد اليادي
. )("ولو كمل كان من العجائب

 شرح الترمذي وشرح أربعين النواوي وشرح في شرح  مصنفات مفيدةولو : "وقال ابن مفمح
. )("ونقل فيو كثيرًا من كالم المتقدمين (فتح الباري في شرح  البخاري)البخاري سماه 

ولعل في كالميما ما يغني عن اإلطناب في إبراز قيمة ىذا الكتاب، وما يشير ألولي 
. األلباب إلى مدى الجيد الذي بذلو ابن رجب في كتابو ىذا

 :)(النكت عمى تنقيح الزركشي أو حواشي عمى تنقيح الزركشي- 14



القاضي محب الدين أحمد بن نصر اهلل التستري البغدادي الحنبمي، المتوفى سنة : تأليف
. )(أربع وأربعين وثمانمائة

والتنقيح لمزركشي بدر الدين محمد بن بيادر المتوفى سنة أربع وتسعين وسبعمائة، ىو عبارة 
. )(عن شرٍح مختصٍر لصحيح اإلمام البخاري

. فُتعّد ىذه النكت من القاضي محب الدين خدمة لكتاب البخاري
: جزء فيو األحاديث التي رواىا مسمم في صحيحو عن اإِلمام أحمد- 15

عالء الدين أبو الحسن عمي ابن الشيخ زين الدين المنجا بن عثمان بن أسعد بن : تأليف
. )(المنجا التنوخي، المتوفى سنة ثالث وستين وسبعمائة

جزءًا فيو األحاديث التي رواىا مسمم في صحيحو عن اإِلمام قرأت عميو : "قال ابن رجب
 بسماعو الصحيح من أبي عبد الّمو محمد بن عبد السالم بن أبي عصرون، بإجازتو من أحمد
. )("المؤيد

: كشف المثام شرح عمدة األحكام- 16
. (عمدة األحكام)لمسفاريني، وقد سبق ذكره ضمن الكتب التي شرحت كتاب 

 
:  الفصل الثاني

: مصنفات الحنابمة في أسانيد الصحيحين
كما اعتنى الحنابمة في التصنيف في أمور تتعمق بمتن الصحيحين، فقد اعتنوا أيضًا 

ن كانت فيما يبدو أقل من األولى، ولعل ذلك راجع إلى  بالتصنيف في أمور تتعمق باألسانيد، وا 
نما صرفوا عنايتيم إلى االستفادة من  صحة أسانيد الصحيحين، فمم تكن الحاجة كبيرة لمعناية بيا، وا 

. المتون
: ومما وقفت عميو من مصنفات مفردة لمحنابمة فيما يتعمق بأسانيد الصحيحين

  :)(أسامي مشايخ اإلمام البخاري- 1
. )(الشيخ اإلمام الحافظ المحدث أبي زكريا يحيى ابن منده السابق ذكره: تأليف

والعناية برجال البخاري قديمة قدم الكتاب، وكثيرون : "قال محقق الكتاب في مقدمتو لمكتاب
تسمية المشايخ الذين روى – كتابنا ىذا : )(ومن أقدم ىذه المؤلفاتىم العمماء الذين جمعوىم، 

الذي  عنيم اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري رحمو اهلل في كتاب الجامع الصحيح



، تأليف اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده األصبياني، مما )(صنفو
. )("أّلفو عمى حروف المعجم، وذكر أنسابيم وبمداتيم وموتيم رحمو اهلل

. )(وكان ليذا الكتاب أثٌر واضح يتمثل في نقل العمماء منو
:  )(الكمال في معرفة الرجال- 2

. )(اإلمام، العالم، الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني المقدسي السابق ذكره: تأليف
فيذا كتاب نذكر فيو إن شاء اهلل ما اشتممت عميو : "يقول الحافظ عبد الغني في مقدمة كتابو

؛ فأوليم اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة من الرجالكتب األئمة الستة 
الجعفي موالىم البخاري، ثم أبو الحسين مسمم بن الحجاج بن مسمم القشيري النيسابوري، وأبو داود 
سميمان بن األشعث السجستاني، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي بن بحر النسائي، وأبو 
عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي السممي الضرير، وأبو عبد اهلل 

محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، واستوعبنا ما في ىذه الكتب من الرجال غاية اإلمكان، غير أنو ال 
إمعان النظر وكثرة يمكن دعوى اإلحاطة بجميع من فييا الختالف النسخ، وقد تشذ عن اإلنسان بعد 

 ما ال يدخل في وسعو، والكمال هلل عز وجل ولكتابو العزيز، وال تشذ عن ىذه الكتب من التتبع
، وقدمنا من أحواليم حسب الطاقة ومبمغ الجيدالصحيح إال اليسير، وكذلك من ثقات المتقدمين، 

وحذفنا كثيرًا من األقوال واألسانيد طمبًا لالختصار؛ إذ لو استوعبنا ذلك لكان الكتاب من جممة 
روى لو الجماعة، وما اتفق عميو البخاري ومسمم : التواريخ الكبار، فما حصل اتفاقيم عميو قمنا فيو

. )("اتفقا عميو، والباقي سميناه: قمنا
وفيما سقناه من كالم الحافظ رحمو اهلل يتضح منيجو في كتابو، وما يشير إلى أىمية ىذا 

. الكتاب، ومدى الجيد الذي بذلو فيو
الكمال في ) منيا كتاب حسانًا مفيدةوصنف ُكتبًا في عمم الحديث : "يقول ياقوت الحموي

. )("جوده جداً يعني رجال الُكُتب الستة من أول راٍو إلى الصحابة  (معرفة الرجال
 (الكمال)وكان من جممة ذلك كتاب : "ويقول اإلمام المزي في مقدمتو لكتاب تيذيب الكمال

الذي صنفو الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن عمي بن سرور المقدسي رحمة اهلل عميو 
. في معرفة أحوال الرواة الذين اشتممت عمييم ىذه الكتب الستة

،  لكن لم يصرف مصنفو رحمو اهلل عنايتو إليو حق صرفيا، وىو كتاب نفيس كثير الفائدة
وال استقصى األسماء التي اشتممت عمييا ىذه الكتب استقصاء تامًا، وال تتبع جميع تراجم األسماء 

خالل . )(")(التي ذكرىا في كتابو تتبعًا شافيًا، فحصل في كتابو بسبب ذلك إغفال وا 



أما بعد فإن كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي ألفو الحافظ : "ويقول الحافظ ابن حجر
الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي وىذبو الحافظ الشيير أبو الحجاج 

من أجّل المصنفات في معرفة حممة اآلثار وضعا وأعظم المؤلفات في يوسف بن الزكي المزي 
. )("بصائر ذوي األلباب وقعا

: الرواة عن البخاري- 3
. )(اإلمام الحافظ ضياء الدين المقدسي، السابق ذكره: تأليف

. )("الرواة عن البخاري، جزء: "ذكر الحافظ ابن رجب من ضمن مؤلفاتو
. )("وتصانيفو نافعة ميذبة: "وقد قال الذىبي في وصٍف مجمٍل لمؤلفاتو

: ومن كتب الضياء أيضاً 
: )(جزء فيو الرواة عن أبي الحسن مسمم بن الحجاج النيسابوري الحافظ اإلمام- 4

في ىذا الجزء والذي قبمو دليل واضح عمى عناية الضياء الشديدة بالصحيح، وفي مؤلَّفو 
األخير أثبت فيو اتصال سنده باإلمام مسمم من خالل عشرة من الرواة عنو، كما أراد أن يزيد الثقة 
في صحيح مسمم وأن الرواة لصحيحو عنو لم تقتصر عمى الرواية المشيورة، فحفظ لنا الضياء في 

، فأتى الضياء ليثبت لنا )(ىذا الجزء أسانيده إلى اإلمام مسمم وىي قمما تقع لغيره من المحّدثين
. )(روايات متعددة عن اإلمام مسمم لم يذكرىا غيره من أعالم المحّدثين

: )(مختصر تيذيب الكمال- 5
عماد الدين أبو بكر بن أبي المجد بن ماجد بن أبي المجد بن بدر بن سالم السعدي : تأليف

، وقد سبق الكالم عمى الكمال ويؤخذ فيم )(الدمشقي ثم المصري الحنبمي، المتوفى سنة أربع وثمانمائة
. ىذا من أصمو

 



  :الباب الثاني
عناية الحنابمة بالصحيحين تعممًا وتعميمًا 

: وفيو ثالثة فصول
. رواية وقراءة الحنابمة لمصحيحين: الفصل األول
. حفظ الحنابمة لمصحيحين: الفصل الثاني
. ضبط ومقابمة ونسخ الحنابمة لمصحيحين: الفصل الثالث
. ثناء الحنابمة عمى الصحيحين: الفصل الرابع

:  الفصل األول
: رواية وقراءة الحنابمة لمصحيحين

ليس من عادة المترجمين ذكر من روى أو من قرأ الصحيحين أو أحدىما، إذ كان ذلك ديدن 
العمماء وطالب العمم، فمم يكن ُينّص عمى ذلك في الغالب إال لفائدة، كميزة رواية الشيخ ذي السند 
العالي، أو كون المترجم لو من آخر من روى ذلك عن شيخو وغيرىا من الفوائد، لذا ما سنذكره ىنا 

من نماذج ال يعني بأي حال من األحوال أنيم فقط من روى أو قرأ الصحيحين أو أحدىما من 
. الحنابمة وال أغمييم وال أكثرىم
عمى بعض عمماء الحنابمة ممن نّص ابن رجب في - بغية االختصار–بل سوف أقتصر 

:  ذيل طبقات الحنابمة عمى أنيم رووا أو قرؤوا الصحيحين أو أحدىما، وىم
طغدى بن ختمغ بن عبد اهلل األميري المسترشدي والء البغدادي المقرىء الفرضي، أبو - 1

توفي سنة تسع وثمانين وخمسمائة، كان قيًما بمعرفة . محمد المحدث ويسمى عبد المحسن أيضاً 
. )(صحيح البخاري؛ برجالو وألفاظ غريبو، وشرح معانيو، قرأ عميو البخاري جماعة

تقي الدين أبو محمد طمحة بن مظفر بن غانم بن محمد العمثي، الفقيو الخطيب - 2
المحدث الفرضي النضار، المفسر الزاىد، الروع العارف، توفي سنة ثالث وتسعين وخمسمائة، قرأ 

. )(صحيح مسمم في ثالث مجالس
مام عصره جمال الدين أبي - 3 اإلمام الحافظ المفّسر الفقيو الواعظ األديب شيخ وقتو وا 

الفرج عبد الرحمن بن عمي المعروف بابن الجوزي، المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة، سمع 
. )(صحيح البخاري، وصحيح مسمم بنزول

الشيخ سراج الدين، أبو عبد اهلل الحسين بن المبارك الربعي الزبيدي األصل، البغداد - 4
. )(البابصري، توفي سنة إحدى وثالثين وستمائة، روى صحيح البخاري



أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين بن خمف البغدادي القطيعي األزجي، - 5
المؤرخ، سمع صحيح البخاري من أبي الوقت، وىو آخر من حدث بو ببغداد كاماًل عنو سماعًا، ومن 

. )(جماعة آخرين
الشيخ الفقيو المحدث الحافظ، الزاىد العارف الرباني، تقي الدين أبو عبد اهلل محمد بن - 6

أحمد بن عبد الّمو بن عيسى بن أبي الرجال أحمد بن عمي اليونيني البعمبكي، وتوفي سنة ثمان 
. )(وخمسين وستمائة، سمع صحيح البخاري

الفقيو المحدث، الزاىد الكاتب، كمال الدين أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن أبي - 7
سعد بن وضاح الشيراياني ثم البغدادي، وتوفي سنة اثنتين وسبعين وستمائة، سمع صحيح مسمم 

.  )(وسمع صحيح البخاري، وروي وسمع عنو. ورواه عنو ابن الجوزي
مجد الدين أبو أحمد وأبو الخير عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الحسين بن - 8

الخطيب الواعظ الزاىد، . أبي الجيش بن عبد اهلل البغدادي القطفتي، المقرئ المحدث، النحوي المغوي
شيخ بغداد وخطيبيا، توفي سنة ست وسبعين وستمائة، إليو انتيت رياسة الحديث ببغداد، وكان 

. )(شيوخ بغداد يقرؤون عميو كتب الحديث، ومن ذلك صحيح البخاري
الفقيو المحدث الزاىد شرف الدين أبو الحسين عمي بن محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن - 9

عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد اليونيني البعمي، وتوفي سنة إحدى وسبعمائة، واستنسخ صحيح 
.  )(البخاري واعتنى بأمره كثيرًا، وقابمو في سنة واحدة، وأسمعو إحدى عشر مرة

شمس الدين أبو عبد الّمو محمد بن عبد الرحمن بن شامة بن كوكب بن العز الطائي، - 10
السنتبسي السوادي الحكمي المحدث الحافظ، الزاىد العابد، توفي سنة ثمان وسبعمائة، نسخ 

الصحيحين بخطو، وقابميما وقرأىما، وبيعا في تركتو بألف درىم رغبة فيو، وفي تصحيحو، واعتقادًا 
. )(في فضيمتو وديانتو

رئيس القضاة تقي الدين أبو الفضل سميمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن محمد بن - 11
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم الصالحي، توفي سنة خمس عشرة وسبعمائة، حضر سماع 

صحيح البخاري، وحدث بثالثيات البخاري سنة ست وخمسين وستمائة، وحدث بجميع الصحيح سنة 
. )(ستين

شرف الدين أبو محمد عبد اهلل بن عبد الحميم بن عبد السالم ابن تيمية الحراني، ثم - 12
الدمشقي، الفقيو اإلمام الزاىد العابد القدوة المتفنن، أخو الشيخ تقي الدين، توفي سنة سبع وعشرين 

.  )(وسبعمائة، سمع المسند والصحيحين وكتب السنن



عفيف الدين أبو عبد الّمو محمد بن عبد المحسن بن أبي الحسن بن عبد الغفار بن - 13
الخراط، البغدادي القطيعي األزجي المحدث الواعظ، ويعرف بابن الدواليبي، توفي سنة ثمان وعشرين 

. )(وسبعمائة، سمع وأسمع صحيح مسمم
اإلمام الفقيو المجتيد المحدث الحافظ المفسر األصولي الزاىد تقي الدين أبو العباس - 14

أحمد بن عبد الحميم بن عبد السالم ابن تيمية الحراني، ثم الدمشقي، شيخ اإلسالم وعمم األعالم، 
وشيرتو تغني عن اإلطناب في ذكره، واإلسياب في أمره، توفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، وعنى 

. )(بالحديث وسمع المسند مرات والكتب الستة
زين الدين، أبو محمد وأبو سعيد عبادة بن عبد الغني بن منصور بن منصور بن - 15

عبادة الحراني ثم الدمشقي الفقيو المفتي المؤذن، وتوفي سنو تسع وثالثين وسبعمائة، سمع وحّدث 
. )(بصحيح مسمم
صفي الدين أبو عبد اهلل الحسين بن بمران بن داود الباَبصري، البغدادي، الخطيب - 16

وسمعت : "الفقيو، المحدث النحوي، األديب، توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة، يقول ابن رجب
. )(..."بقراءتو صحيح البخاري

سراج الدين أبو حفص عمر بن عمي بن موسى بن الخميل البغدادي، األزجي، البزار، - 17
الفقيو المحدث، قرأ بدمشق صحيح البخاري عمى الحجار بالحنبمية وحضر قراءتو الشيخ تقي الدين 

وحججت أنا تمك السنة أيضًا : ابن تيمية، وانطمق حاجًا سنة تسع وأربعين وسبعمائة، قال ابن رجب
مع والدي، فقرأت عمى شيخنا أبي حفص عمر ثالثيات البخاري، ثم توفى رحمو اهلل قبل وصولو إلي 

. )(مكة، حادي عشرين ذي القعدة
 

:  الفصل الثاني
: حفظ الحنابمة لمصحيحين

لقد ورد في ثنايا تراجم عمماء الحنابمة ما يدل صراحة عمى حفظ الصحيحين أو أحدىما، أو 
- كما غيرىم من المذاىب–ما يشير إلى ذلك، وىذا األمر يدل عمى شدة عناية الحنابمة 

: بالصحيحين، وسأذكر ما وقفت عميو
كنت يومًا :  يقول)(سمعت شيخنا الحافظ عبد الغني: )(قال الحافظ الضياء المقدسي- 1

: ، فجرى بيني وبين بعض الحاضرين منازعة في حديث)(بأصبيان عند الحافظ أبي موسى
.  ىو في صحيح البخاري: فقال



.  ليس ىو فيو: فقمت
.  فكتب الحديث في رقعة ورفعيا إلى الحافظ أبي موسى يسألو عنو: قال
ما تقول، ىل ىذا الحديث في البخاري، أم ال؟  : فناولني الحافظ أبو موسى الرقعة وقال: قال
.  ال: قمت
. فخجل الرجل وسكت: قال
كأن الحافظ عبد الغني جالس واإِلمام - وأنا بمدينة َمْرو - وقد رأيت فيما يرى النائم : قال

محمد بن إسماعيل البخاري بين يديو يقرأ عميو من جزء، أو كتاب وكان الحافظ يرد عميو شيئًا أو ما 
. )(ىذا معناه

وفي ىذا ما يشير إلى حفظ الحافظ عبد الغني لمبخاري، حتى يستطيع أن يجزم قاطعًا بعدم 
وجود الحديث فيو، وىذا النفي ال شك يحتاج إلى حفظ البخاري، بل يدل عمى شدة حفظو لمبخاري، 

. واهلل تعالى أعمم
أما الشيخ الفقيو المحدث الحافظ، الزاىد العارف الرباني، تقي الدين أبو عبد اهلل محمد - 2

بن أحمد اليونيني البعمبكي، المتوفى سنة ثمان وخمسين وستمائة، فقد برع في الحديث وحفظ فيو 
حفظ : الكتب الكبار حفظًا متقنًا، فحفظ الجمع بين الصحيحين لمحميدي، وصحيح مسمم، قال ولده

والدي الجمع بين الصحيحين، وأكثر المسند، يعني مسند اإلمام أحمد، وحفظ صحيح مسمم في أربعة 
. )(أشير

: قال ابن رجب عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو اهلل نقال عن الذىبي في تاريخ اإلسالم- 3
ليو المنتيى في عزوه إلى الكتب الستة، والمسند، بحيث يصدق عميو أن يقال كل حديث ال يعرفو : وا 

فما :  وغالب متون السنن والمسندفأما حفظو متون الصحاح: ويقول أيضاً . ابن تيمية فميس بحديث
. )(رأيت من يدانيو في ذلك أصالً 

. الصحيحين: وىذا نّص في حفظ شيخ اإلسالم لمتون الصحاح، وعمى رأس الصحاح
 شمس الدين أبو عبد اهلل محمد المعروف بابن األقرع العهمة األعجوبةأما الشيخ اإلمام - 4

البعمبكي المتوفى سنة ثمانمائة، فقد حفظ كتبًا عديدة وكان قوي الحافظة فصيح المسان، وَعَرض 
مختصر مسمم لممنذري والمنتقى البن تيمية امتحانًا عمى العادة، وتعجب الناس من ذلك وكان لو 

. )(حافظة وذكاء وفيم
. وىنا نرى حفظ ىذا العالمة لمختصر المنذري لصحيح مسمم حفظًا متقناً 



وحكي عن الشيخ العالمة عالء الدين عمي بن الشيخ نور الدين محمود بن الشيخ تقي - 5
الدين أبي بكر بن المغمي الشيخ اإلمام العالمة أعجوبة الزمان، المتوفى سنة ثمان وعشرين 

وثمانمائة أنو كان قوي الحفظ بل ال ُيعرف أحد في عصره يدانيو في الحفظ، وورد عنو أنو قال مرة 
. )(استرح، وشرع في قراءة الجزء من حفظو: في قراءة البخاري عند السمطان لمقارىء

. وىذا يدل عمى حفظو لصحيح البخاري من ضمن محفوظاتو العديدة
 

:  الفصل الثالث
: ضبط ومقابمة ونسخ الحنابمة لمصحيحين

لم تقتصر خدمة الحنابمة لمصحيحين عند ما سبق ذكره بل تعدى ذلك إلى القيام بضبط 
ومقابمة ونسخ لمصحيحين، حتى غدت النسخة اليونينية ىي أىم النسخة المعتمدة لصحيح البخاري 
كما سيأتي بيانو، وىذا سبق خطير وفوز كبير ُيسجل لمحنابمة في ىذا الميدان، وفيما يمي ما وقفت 

: عميو لمحنابمة من ذلك
الفقيو المحدث الزاىد شرف الدين أبو الحسين عمي بن محمد اليونيني البعمي، المتوفى - 1

سنة إحدى وسبعمائة، واستنسخ صحيح البخاري واعتنى بأمره كثيرًا، وقابمو في سنة واحدة، وأسمعو 
. )(إحدى عشر مرة

وقد ضبط رواية البخاري وقابل أصمو بأصول مسموعة، ولم يقصد اليونيني أن يرجع بيذه 
نما - في نظره - المقابمة ما ىو ثابت في األصول، ويخرج منيا صورة مختارة  لصحيح البخاري، وا 

غناء  قصد أن يجمع تمك الروايات كميا في صعيد واحد، تيسيرًا لمن يريد االنتفاع بيا من العمماء، وا 
.  لو عن التنقيب عمييا في مختمف المظان

وقد استعان بالرموز في اإلشارة إلى اختالف النسخ، حيث اختار من بعض حروف اليجاء 
عالمات يضعيا عمى مواطن الخالف، وبذلك ضبط رواياتيم مجتمعة بأخصر طريق، وحرر ألفاظ 

. الكتاب عمى نحو ما ىو ثابت عند أصحاب األصول األربعة التي قابل عمييا أصمو
والنص المطبوع اآلن ىو نسخة اليونيني ىذه، مع مقارنة ببعض النسخ، وقد أرسل ىذه 

. )(ى1311األصل إلى السمطان عبد الحميد لينشر في مصر، وقد طبع في مطبقة بوالق سنة 
شمس الدين أبو عبد الّمو محمد بن عبد الرحمن بن شامة بن كوكب بن العز الطائي، - 2

نسخ السنتبسي السوادي الحكمي المحدث الحافظ، الزاىد العابد، توفي سنة ثمان وسبعمائة، 



 بخطو، وقابميما وقرأىما، وبيعا في تركتو بألف درىم رغبة فيو، وفي تصحيحو، واعتقادًا الصحيحين
. )(في فضيمتو وديانتو

بياء الدين محمود بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوىاب السممي المجّود المعروف - 3
بابن خطيب بعمبك، توفي سنة خمس وثالثين وسبعمائة، وعني بالخط فجوده إلى الغاية، رأى 

: ، وقال ابن حجر"ىو نسخ عجيب إلى الغاية: الصفدي مجمدًا من صحيح البخاري من نسخو فقال
وقابميا المزي بقراءة ابن كثير وىي أعجوبة في ... رأيت بخطو نسخة كاممة في ثالث مجمدات "

. )("الحسن والصحة
 

:  الفصل الرابع
: ثناء الحنابمة عمى الصحيحين

إن ثناء ومدح الحنابمة لمصحيحين أمر يصعب حصره وتعداده، وحسبي ىنا أن أمّثل لو 
ببعض النماذج التي تدل لمغرض من المنزلة العالية التي بمغيا ىذا الكتاب وصاحبو عند عمماء 

: الحنابمة، ومن ذلك
ابتدأ برأس المذىب الحنبمي اإلمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، حيث يقول ابنو - 1
. يا بني شباب كانوا عندنا من أىل خراسان وقد تفرقوا: يا أبت من الحفاظ؟ قال: قمت ألبي: عبد اهلل

محمد بن إسماعيل ذاك البخاري، وعبيد اهلل بن عبد الكريم ذاك الرازي، : من ىم يا أبت؟ قال: قمت
.  )(وعبد اهلل بن عبد الرحمن ذاك السمرقندي، والحسن بن شجاع ذاك البمخي

الذين أخرجوا وميزوا الثابت من المعمول، والخطأ من : )(قال أبو عبداهلل بن منده الحافظ- 2
. )(، وبعد ىما أبو داود السجستاني، وأبو عبد الرحمن النسائيالبخاري ومسمم: الصواب أربعة

عندي : )(، يقول شيخ اإلسالم األنصاريّ "قال لي فالن: "وعن قول البخاري في الصحيح- 3
أنو سمع من فاَلن حديث كذا، وكتاب كذا، أو مسند كذا، : أن ذاك الرجل ذاكر البخاري في المذاكرة

. )(وال أحد أفضل من البخاري. أو حديث فالن، فيرويو بين المسموعات وىو طريق حسن طريق مميح
وليذا كان أىل العمم بالحديث ال يعتمدون عمى مجرد : "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية- 4

ن كان غالب ما يصححو فيو صحيح، لكن ىو في المصححين بمنزلة الثقة الذي  تصحيح الحاكم وا 
ن كان الصواب أغمب عميو وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحو، . يكثر غمطو وا 

بخالف أبي حاتم بن حبان البستي فإن تصحيحو فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرًا وكذلك تصحيح 
. الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثاليم فيمن يصحح الحديث 



ن كان في بعض ما ينقمونو نزاع فيم أتقن في ىذا الباب من الحاكم، وال يبمغ  فإن ىؤالء وا 
، بل تصحيح البخاري، وال يبمغ تصحيح مسمم مبمغ تصحيح مسممتصحيح الواحد من ىؤالء مبمغ 

مع فقيو  والبخاري من أعرف خمق اهلل بالحديث وعممو؛ كتاب البخاري أجل ما صنف في ىذا الباب
. )("فيو

أجّل من وقد احتج بو : "وقال اإلمام ابن الَقيِّم في معرض كالمو عمى رجل مختمف فيو- 5
. )("َصنََّف في الحديث الصحيح، وىو البخاري

 
 



 الخاتمة
الحمد هلل الذي أنعم عمّي بإتمام ىذا البحث الذي أرجو أن يكون مفيدًا لقارئو، نافعًا لطالب 

: العمم، وفيما يمي النتائج التي توصمت إلييا من خالل بحثي
الناظر في مصنفات الحنابمة بمتون الصحيحين وأسانيدىما يرى أن المؤلفات المتعمقة - 1

. بالمتن شرحًا وتوضيحًا واستفادة ونحو ذلك أكثر من مؤلفاتيم فيما يتعمق باألسانيد
ولعل سبب ذلك يعود إلى أن أسانيد أحاديث الصحيحين أصح األسانيد، وكانت منتقاة بعناية 

. فائقة، لذا قّل الكالم فييا
أما المتون فكانت الحاجة ماسة لالستفادة منيما قراءة وتدريسًا وتعممًا وتعميمًا، وكانت المتون 

. بحاجة إلى شرح غريب أو دفع مشكل
التي –الناظر في المؤلفات المتعمقة بصحيح البخاري والمؤلفات المتعمقة بصحيح مسمم - 2

. يجدىا متساوية، مما يعني أن العناية بالصحيحين كانت متقاربة- أمكن الوقوف عمييا
قمت بجمع عدد ال بأس بو من المصنفات التي ألفيا عمماء الحنابمة فيما يتعمق بمتن - 3

: الصحيحين أو أحدىما، وىذه الكتب ىي
. كتاب الصحيح عمى كتاب مسمم بن الحجاج- 1
. اإلفصاح عن معاني الصحاح- 2
. كشف المشكل من حديث الصحيحين- 3
. محض المحض- 4
. جامع المسانيد- 5
. عمدة األحكام- 6
. المصباح في عيون األحاديث الصحاح- 7
. أفراد الصحيح- 8
. غرائب الصحيح-9

بين "جزء فيو من أحاديث صحيحة مما رواه مسمم بن الحجاج النيسابوري - 10
". المصطفى  وبينو تسعة نفر

الجمع بين الصحيحين "من كالم الحافظ الضياء عمى شيء من أحاديث - 11
".  لمحميدي

. األبدال العوالي في شيوخ الشيخين- 12



. فتح الباري شرح صحيح البخاري- 13
. النكت عمى تنقيح الزركشي أو حواشي عمى تنقيح الزركشي- 14
. جزء فيو األحاديث التي رواىا مسمم في صحيحو عن اإِلمام أحمد- 15
. كشف المثام شرح عمدة األحكام- 16

كما قمت بجمع عدد ال بأس بو من المصنفات التي وضعيا الحنابمة فيما يتعمق بأسانيد - 4
: الصحيحين، وىي

. أسامي مشايخ اإلمام البخاري- 1
. الكمال في معرفة الرجال- 2
. الرواة عن البخاري- 3
. جزء فيو الرواة عن أبي الحسن مسمم بن الحجاج النيسابوري الحافظ اإلمام- 4
. مختصر تيذيب الكمال- 5

اعتنى الحنابمة عناية واضحة برواية وقراءة الصحيحين، بل قام بعضيم بحفظيما أو - 5
. أحدىما، كما اعتنوا أيضًا بضبطيما ومقابمتيما ونسخيما

. أثنى الحنابمة عمى الصحيحين بثناء عاطر وذكر جميل، وىو ثناء في محمو- 6
وبالجممة فالنتيجة المحصمة من وراء كّل ذلك ىي أنو لم يحَظ كتاب بعد كتاب اهلل من - 7

العناية ما حظيو صحيح البخاري وصحيح مسمم، وتمثمت ىذه العناية بجيود عممية دقيقة في خدمة 
ىذين الكتابين، بمؤلفات جمة منيا ما يخدم المتن أو يستفيد منو، ومنيا ما يخدم اإلسناد، كما تمثمت 

. ىذه الجيود بسماع وقراءة الصحيحين، أو القيام بضبطيما ومقابمتيما وصيانتيما
. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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. الرياض– الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، عن دار الوطن 
لمحافظ عالء الدين مغمطاي . إكمال تيذيب الكمال
 مصر– مكتبة المعارف . (774ت)البداية والنياية البن كثير .
 تحقيق نظر الفاريابي. (911ت)تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لمسيوطي .

. الرياض– ، مكتبة الكوثر ى2/1415ط
بيروت– دار صادر . تيذيب التيذيب البن حجر العسقالني .
 ى1/1400ط. تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. (742ت)تيذيب الكمال لممزي-

. بيروت– م، مؤسسة الرسالة 1980
 1تحقيق فضيمة الدكتور عمي حسين البواب، ط (597ت)جامع المسانيد البن الجوزي /

. الرياض- م، مكتبة الرشد ناشرون 2005، ى1426
مكتبة العبيكان. تحقيق عبد الرحمن العثيمين. الجوىر المنضد البن عبد اليادي .
تحقيق الدكتور . (852ت)البن حجر العسقالني . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

. اليند– مطبعة مجمس دائرة المعارف العثمانية . م2/1972ط. محمد خان
 بيروت– دار المعرفة . (795ت)ذيل طبقات الحنابمة البن رجب الحنبمي .
 مكتبة . تحقيق مبروك إسماعيل مبروك. (385ت)رؤية اهلل ألبي الحسن الدارقطني

. مصر– القرآن 



 تحقيق شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط. (751ت)زاد المعاد البن قيم الجوزية .
. بيروت– مؤسسة الرسالة 

تحقيق . (1295ت)لمحمد بن عبد اهلل بن حميد .  السحب الوابمة عن ضرائح الحنابمة
.  مؤسسة الرسالة، بيروت. م1996- ى 1/1416ط. بكر أبو زيد وعبد الرحمن العثيمين

 مؤسسة الرسالة . تحقيق شعيب األرناؤوط. (748)سير أعالم النبالء لإلمام الذىبي –
. بيروت

 بيروت– دار الكتب العممية . (1089ت)شذرات الذىب البن العماد .
 القاىرة– دار الريان لمتراث . (676ت)شرح صحيح مسمم لمنووي .
 المطبعة الكبرى . (701ت)صحيح البخاري عن نسخة اإلمام أبي الحسين اليونيني

.  ى1311سنة . مصر– األميرية ببوالق 
تحقيق الدكتور . (1094ت)لمحمد بن سميمان الروداني . صمة الخمف بموصول السمف

. بيروت– دار الغرب اإلسالمي . م1988- ى1/1408ط. محمد حجي
 م1992- ى 1/1412ط. (902ت)الضوء الالمع ألىل القرن التاسع لإلمام السخاوي .

. بيروت– دار الجيل 
 الضياء المقدسي وجيوده في عمم الحديث، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة

أم القرى، كمية الدعوة وأصول الدين، قسم الدراسات العميا، فرع الكتاب والسنة، إعداد 
. حسناء بكري أحمد نجار، إشراف األستاذ الدكتور جالل الدين إسماعيل عجوة: الطالبة

 بيروت– دار المعرفة . (526ت)طبقات الحنابمة ألبي الحسين ابن أبي يعمى .
م، دار 1985، ى1/1406تحقيق كمال الحوت، ط. عمدة األحكام لعبد الغني المقدسي

. بيروت– الكتاب العربي 
م، نشر مكتبة الغرباء، 1996، ى1417/ 1فتح الباري البن رجب تحقيق جماعة، ط

. المدينة المنورة
 بيروت– دار الكتب العممية . (1067)كشف الظنون لحاجي خميفة .
تحقيق نور الدين طالب، . (1188ت)لمسفاريني . كشف المثام شرح عمدة األحكام

. م، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت2007، ى1/1428ط



 ،كشف المشكل جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن عمي المعروف بابن الجوزي
المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة بتحقيق فضيمة الدكتور عمي حسين البواب، 

-  م، دار الوطن 1997، ى1/1418ط
مخطوط مصور عن نسخة خطية منو في مكتبة . الكمال لمحفاظ عبد الغني المقدسي

(. 1870م)شيستر بيتي بايرلتنندا برقم 
جمع عبد الرحمن بن محمد قاسم وساعده ابنو . مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية

. بيروت– دار عالم الكتب . محمد
بيروت– دار الفكر . معجم البمدان لياقوت الحموي  .
 تحقيق الدكتور يوسف . (مشيخة اإلمام ابن حجر)المجمع المؤسس لممعجم المفيرس

.  بيروت– دار المعرفة . م1994- ى1415/ 1ط. المرعشمي
 مقدمة ابن الصالح مطبوع مع التقييد واإليضاح لما أطمق وأغمق من مقدمة ابن

. بيروت– مؤسسة الكتب الثقافية . الصالح لمعراقي 
(. 884ت)لبرىان الدين ابن مفمح . المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد

. الرياض– م، مكتبة الرشد 1/1990ط. تحقيق عبد الرحمن العثيمين
ى 1/1422ط. منيج اإلمام البخاري في تصحيح األحاديث وتعميميا ألبي بكر كافي

. بيروت– دار ابن حزم . م2000
تحقيق الدكتور ربيع . (852ت)البن حجر العسقالني . النكت عمى كتاب ابن الصالح

. الرياض– دار الراية . بن ىادي عمير
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